
a tu migawki z naszYCH pOPRZEDNICH SPOTKA N
z cyklu Duch i materia.  

Moc Zywiolow w  naszym ciele i zyciu

...

MIEJSCE POBYTU

Zwardoñ

Dworek Szwajcaria

Cena spotkania to 440 zù i obejmuje: 
 
 -  zakwaterowanie
 -  wyýywienie: 2 úniadania i 3 obiadokolacje
 -  joga i pranayama
 -  czæúã wykùadowa
 -  ãwiczenia
 -  wizualizacje 
 -  medytacje
 -  koncerty gongów i mis tybetañskich.

COACHING (program)

Pi¹tek 06 STYCZNIA 2012:

10.00 – 11.30 przyjazd do oœrodka
12.00 – 13.30 „kó³eczko” – poznajemy siebie
14.00 – 16.00 joga na „dobry pocz¹tek”
16.30 -  obiadokolacja
17.30 – 19.30 zajêcia (wspólna zabawa – losowanie kart na Nowy Rok)
20.00 – 20.30 pok³ony + 15 minut medytacji klasycznej
20.30 – 21.30 k¹piel w dŸwiêku mis i gongów

Sobota 07 STYCZNIA 2012:

07.00 – 08.30 joga + pranayama
08.30 – 09.00 pok³ony + medytacja
09.15 – 10.00 œniadanie
10.00 – 12.30 zajêcia (coaching)
12.30 – 14.00 przerwa na II œniadanie
14.00 – 16.30 joga + pranayama
17.00 -  obiadokolacja
18.00 – 19.30 zajêcia (coaching, æwiczenia, wizualizacje)
19.30 – 20.00 pok³ony + medytacje
20.00 – 20.30 medytacja Œwiêtej Przestrzeni Serca
20.30 – 21.30 k¹piel w dŸwiêku mis i gongów

Niedziela 08 STYCZNIA 2012:

07.00 – 08.30 joga + pranayama
08.30 – 09.00 pok³ony + medytacja
09.15 – 10.00 œniadanie
10.00 – 12.30 zajêcia (coaching, æwiczenia, wizualizacje)
12.30 – 14.00 przerwa na II œniadanie
14.00 – 16.30 joga + pranayama
16.30 – 17.00 po¿egnanie
17.00 - obiadokolacja

Program jogi bædzie dostosowany do moýliwoúci wszystkich uczestników.

ZAPISY telefonicznie lub mailowo:

Aleksandra Ýochowska tel. 531 576 198 mail: 

Maria Kerth tel. 505 965 226 mail: 

Zaliczka w kwocie 150 zù pùatna gotówkà lub na konto  

20 1140 2017 0000 4002 0292 7945 

z tytuùem wpùaty „Udziaù w spotkaniu styczniowym”.  

Proszæ zabraã ze sobà (jeýeli Pañstwo posiadacie): matæ do jogi, poduszki do 
medytacji,         

koc i/lub úpiwór do przykrycia, odzieý sportowà.

Terminy i tematy nastæpnych spotkañ bædà podane na stronie:

    

 

 i

ola@medytacja.net

melesb@wp.pl

 
                                                                          www.dobryogien.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
                                    
                          Aleksandra Ýochowska Maria Kerth 

KOCHANI !!!

Spotykamy siê tym razem na pocz¹tku Nowego Roku – szczególnego 
roku – 2012. Pocz¹tek roku jest okresem, kiedy snujemy marzenia, 
tworzymy plany, zastanawiamy siê nad przysz³oœci¹ swoj¹ i œwiata. Tym 
razem jest to jeszcze bardziej znacz¹ce. Od tego jak¹ wizjê w³asnego 
¿ycia i ¿ycia planety stworzymy – taka bêdzie siê realizowaæ. Nie jest 
przypadkiem, ¿e „wed³ug listy” wczeœniej podanej przypada na to 
spotkanie temat „COACHING ¯YCIOWY” czyli innymi s³owy „osobisty 
autotrening”.

W czasie naszego spotkania zastanowimy siê co chcemy osi¹gn¹æ w 
nowym roku, czym siê cieszyæ, co rozwijaæ – no i jak to zrobiæ. Bêdziemy 
siê przygl¹daæ mo¿liwoœciom zmian du¿ych i ma³ych, wa¿nych i tych, 
które „tylko” umilaj¹ i u³atwiaj¹ ¿ycie. Bêdziemy skupiaæ siê na w³asnych 
talentach, poszukiwaæ nowych mo¿liwoœci rozwoju, bêdziemy budziæ 
w³asne pasje. Uœwiadomimy sobie, jakie s¹ uniwersalne prawa 
prowadz¹ce krok po kroku ka¿de przedsiêwziêcie do sukcesu. 
Przeanalizujemy ró¿ne obszary naszego ¿ycia i „dopasujemy” do nich te 
prawa. Dziêki tej wiedzy i doœwiadczeniom ³atwiejsze i bardziej efektywne 
stanie siê „zarz¹dzenie” w³asnym ¿yciem ;-)   

Nasze spotkanie rozpoczynamy 06 stycznia – w Œwiêto Trzech Króli. 
Wed³ug tradycji chrzeœcijañskiej w tym dniu Trzej Królowie (Magowie) 
przyszli pok³oniæ siê malutkiemu Jezusowi, aby ofiarowaæ mu dary. Te dary 
to:
Z£OTO – symbolizuj¹ce b³ogos³awieñstwo, energiê o najwy¿szej wibracji, 
mo¿liwoœæ materializowania w³asnych pomys³ów w rzeczywistoœæ (za co 
otrzymujemy pieni¹dze, symboliczne „z³oto”)   
KADZID£O – czyli chwa³ê, presti¿, bycie zauwa¿anym, znacz¹cym (tak¿e 
w sensie duchowym)
MIRRÊ – czyli „gorycz”, umiejêtnoœæ przyjmowania ¿ycia takim jakie jest, 
zgoda na jego jasn¹ i ciemn¹ stronê, na radoœæ i smutek – bo dopiero to 
czyni nas naprawdê ludzkimi.

Jakie dary przyniesie ka¿demu z nas to spotkanie? Jakie dary ka¿dy z nas 
ofiaruje sobie, innym, œwiatu?

ZAPRASZAMY DO TWORZENIA NASZEJ WSPÓLNEJ DOBREJ 
PRZYSZ£OŒCI 

SPOTKANIE 06-07-08.01.2012r.

COACHING ZYCIOWY

IV EDYCJA CYKLU DUCH I MATERIA
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